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VIAÞA ªI MOARTEA

În gândirea tradiþionalã româneascã, o culturã avansatã în formele ei de
manifestare ºi manifestaþie, Viaþa este pusã în dialog direct cu Moartea;
nu neapãrat în opoziþie, ci ca douã ipostaze destinale ale existentului,
care se succed în mod necesar ºi firesc. Orice apariþie ºi început al lui
bios cunoaºte o singurã cale, mai simplã sau mai complicatã, aceea care
duce pânã la urmã în moarte. Nici ºtiinþa, nici ideologia nu au reuºit sã
punã la punct cercetarea ºi sã dea un rãspuns definitiv; ºi probabil cã
n-or s-o scoatã vreodatã la capãt, dacã este vorba, pentru om, de o
dispariþie aparentã (fizicã) sau totalã. Intuiþia pare mai sigurã pe sine
decât experimentul matematic al ºtiinþei: cântecele funerare îºi
construiesc imaginarul în perspectiva unui drum fãrã întoarcere. Se
monteazã ritualuri fastuoase ºi repetative însoþite de plânsul amar care
desparte iremediabil desleagã. În sens grecesc, deslegare înseamnã
consimþire, îndepãrtare. Dacã imaginarul se prelungeºte într-o geografie
miticã, aceasta este pentru amãgirea celor rãmaºi încã în viaþã, dar care
ºtiu bine cã îi aºteaptã ºi pe ei o asemenea cãlãtorie imposibilã.
Filosofia modernã a inventat ºi ea conceptul de neant opunându-l fiinþei
ºi vieþii ca sã dea un înþeles ontologic întregii existenþe umane, care
parcurge etape calitativ diferite faþã de firul de iarbã sau raþa de baltã.

4608

Mândruluþ de lângã vale,
Ce te þii aºe de tare.
Nu purta struþ aºe mare!
Poartã struþ dupã mãsurã,
Cum þi-i strohu lângã ºurã.
De þi-i strohu mai mãºcat,
Poartã struþ de cumpãrat.
De þi-i strohu mânânþel,
Poartã struþ mai puþinel.
Pot mere la voi de norã
Cu zadiile-mpãturate,
Nu mi le-oi stropi cu lapte.
Cã vacile vi-s mânzate,
Junincile nu dau lapte;
Oile vi-s la Ardel,
Nu li-þi aduna de fel.
Pot me-n pod fãrã luminã,
Nu m-oi tuna de slãninã.
Pot mere ºi-n pod desculþã,
Nu m-oi înghimpa-n grãunþã.

(Baten Ioana a lui Florea,
Berbeºti)

4609

Hei tu, mândruluþule,
Pînt-un pãmânt arãtori,
Pus-ai muta pã cuptiori.
Pãmântu stã nearat,
Muta cere de mâncat.

4610

Mã-nsurai, luai o mutã,
Cã m-am lãcomit la-o sutã.
Îmi luai pã cap o mutã.
Sut-am pus-o-n fundu lãzii,
ªi pã mutã-n fundu cãsii.
ªi suta o ruginit,
N-o fo’ bunã de nimic.
ªi cu muta am rãmas,
De amar ºi de nãcaz.

(Paul Maria a lui Buha, 68 de
ani, Crãceºti)

4611

Bãutori-îs, bãutor,
Pe la toþi jîzii-s dator.
Dint-o crâjmã nu ies bine,
ªi crâjmarii dupã mine:

Feri-mã Doamne de pretini, cã de
duºmani mã feresc io.

memoria ethnologica  nr. 18 - 19  ianuarie - iunie  2006 (An VI)1754



(J. P. Sartre, L’Etre et le neant). Seria de opoziþii cu care opereazã ºtiinþa
modernã, îndeosebi psihologia de tip abisal este Eros-Thanatos, adicã
viaþã – moarte transpuse în simboluri. Aceste concepte sunt mai
adecvate ºi operante în tehnica discursului. Pe de altã parte 
se subînþelege o compartimentare a lui Eros, fie la nivel zoo, fie la
nivelul individului uman. Într-o anume intensitate se consumã energia
psihicã motivatã de erosul de familie ºi în altã mãsurã în situaþia
geniului ataºat de o idee poeticã. Intrarea în rol a lui Thanatos provoacã
pierderi diferit resimþite de la un caz la altul.
Anonimul nu ºi-a permis asemenea disocieri în sens teoretic. I-a fost
mai la îndemânã sã se exprime în direcþia metaforicã: Viaþa omului,
floarea câmpului; Câte flori sunt pe pãmânt / Toate se duc la mormânt.
Versurile citate uniformizeazã. Ele se referã la întregul domeniu floral,
inclusiv omul. Urmãtorul grup de versuri aparþinând aceluiaºi text,
uniformizeazã a doua oarã, prin reluarea metaforicã, însã înþelesul se
abate în direcþia moralã: Numai floarea soarelui (macului) / Stã la poarta
raiului / De judecã florile, / Ce-au fãcut miroasele. Se simte un zefir nou
testamentar ºi asemeni cu „viaþa omului, floarea câmpului.” Partea a
doua a textului îl vizeazã mai direct pe om, fãrã a renunþa la relaþie: aºa
cum floarea dã socotealã la sfârºirea ei de risipã ºi binefacerea
mirosului, ºi omul poartã rãspunderea faptelor sale din cursul vieþii:
„Fapta bunã laudã pe om”. E singura ºansã de supravieþuire, de
înfruntare a lui Thanatos atotbiruitor. Modelul este biblic: „Iar orice pom
care nu face roadã bunã se taie ºi se aruncã în foc”. (Matei, 7 – 19).
Versurile citate sunt transcrise ºi în cheie paremiologicã: Câte-n lume se
nasc, mor toate”, „Ce înghite pãmântul viaþã nu are”, „Cine vede
naºterea, vede ºi moartea”, „Omul are ºi viaþã ºi moarte”. Punerea în joc
repetitiv a celor douã realitãþi dramatice ºi conflictuale, viaþa ºi moartea
(Eros – Thanatos), le asigurã o anumitã autonomie, o supratemporalitate,
astfel cã îºi pierd din tensiunea emoþionalã, se înscriu într-o cursivitate a
firescului: „Este ºi viaþã este ºi moarte”. Toate acestea sunt dictate de
lege suprafireascã pe care omul nu o poate înfrunta. Pledeazã în acest
sens paremiologia dar ne informeazã ºi mãrturiile de teren furnizate de
Ernest Bernea: „Cã se usucã o floare ºi alta rodeºte nu aºa, la
întâmplare, ci în rânduiala lucrurilor. E la fiecare o putere, o cauzã cum
se zice care face într-un anume fel un lucru ºi nu altul (...). Toate în
lume au o cauzã. Cã de e floare, e copac sau om, cã vine o ploaie sau o
femeie naºte, nu poate fi fãrã o rânduialã ºi o cauzã, o pricinã cum îi
zicea înainte. „Ce rãmâne din cât durãm noi aici? Atât cât facem voia lui
Dumnezeu. În lumea asta sunt lucruri frumoase, da’ se trec; când îþi pui
mintea sã judece te apucã jalea; nu poþi opri lumea în loc”. Deci viaþa
este dictatã ºi limitatã de soartã, mai mult decât de Dumnezeu, aºa cum
depun mãrturie toate marile culturi etnografice: „Fiinþa omeneascã,
spune C. Rãdulescu – Motru, înzestratã cu puterea de a se ridica cu
mintea pânã la eternitatea legilor naturii, este totuºi supusã morþii ºi
întâmplãrii. La ce folos atunci armonia cosmosului, când fericirea
omului, cel mai înalt scop al acestei armonii, este trecãtoare ca firul de
iarbã! Obiectiv: intuiþia unei ordini superioare aceleia pe care o
reprezentau zeitãþile Olimpului. Dacã zeitatea destinului este deasupra
lui Zeus, aceasta însemneazã  cã iraþionalul, vremelnicia ºi moartea au ºi

Þâpã guba, mãi jupâne,
C-ai bãut cu mândra bine.

(Covaci Pãtru-a Cracului,
Cãlineºti)

4612

Vai de mine, hâdu-s ieu,
Da sã-l vezi pe tatãl meu,
Cã-i mai hâd ºi decât ieu!

4613

Frumoasã-i drãguþa me,
Frumoasã-i, dracu s-o ie!
Când o vezi în uºa ºurii
Gândeºti cã-i Fata Pãdurii.
Când o vezi cu capu gol,
Fug vacile din ocol!

4614

Fetele din Sarasãu
Duhãnesc ºi þân bagãu
ªi la pipã ciucalãu.

4615

Fetele de pân Iapa
Poartã prune prin Cirada
ªi le dau dipt tri griþari,
Sã-ºi cumpere tãbãcari
(=tutun)Fã-þi duºmanu pretin.
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ele un sens pe lumea aceasta; un sens mai adânc decât acela pe care îl
are Zeus, cu toate bogatele lui însuºiri. (Aºadar, aparent nici o
deosebire: ºi anonimul ºi omul cultivat cred în destinul firului de iarbã.
Experienþele fundamentale, viaþa – moartea se cufundã în „iraþional”,
fiind dictate de o raþiune  superioarã. ªi unii ºi alþii se unesc prin aceeaºi
comunitate de destin în faþa morþii. Dar nimic nu-i opreºte sã-ºi punã
întrebãri ºi sã fabrice rãspunsuri, dupã puterile fiecãruia pentru a-ºi
uºura povara apãsãtoare a necunoaºterii.
Omul a înþeles ºi recunoscut cã problema existenþei pe cont propriu îl
copleºeºte, dar nu s-a lãsat doborât ºi tot ºi-a încercat puterile. Aºa cum
în cazul adevãrului s-a vãzut preocuparea unui exerciþiu cognitiv, nici de
data aceasta omul nu a stat indiferent. Calea aleasã a fost aceea a
experimentului, autocunoaºterea individului. Totuºi s-a procedat ca de
obicei, dupã scenariul cunoscut. Binele, sã spunem, se delimiteazã prin
opoziþie faþã de rãu; dar pânã la urmã „Dracul  nu este aºa de negru”.
Viaþa ºi moartea sunt diametral opuse ºi nici nu este cazul sã mai
insistãm. Însã: „Somnul este pilda morþii”. Iatã un mod de
experimentare a morþii, prin somn. În sensul acesta moartea nu mai
apare ca o enigmã încremenitã, un neant, ci un „ca ºi cum”, ca un somn
cunoscut de toatã lumea.  Poeþii au cochetat cu dublul chip al uneia ºi
aceleeaºi realitãþi, somnul – moarte, ºi au trecut drept temerari. „Vino
somn sau vino moarte, / Pentru mine e totuna”, spune poetul. Direcþia
romanticã sensibilizatã de indianism a construit o întreagã ideologie
literarã pe baza bi – unitãþii somn – moarte. Chemarea poeticã, blândã
ori disperatã a transferat moartea într-un imaginar familiar. La rândul ei
psihanaliza a vivisecþionat oniricul distingând în cuprinsul lui nebulos,
în ceea ce priveºte implicarea subiectului, o stare de veghe în timpul
somnului ºi alta de visare în momentele de trezie. O altã sentinþã uneºte
viaþa cu moartea; nu în sensul religios al cuvântului, nici mãcar ca în
cântecele funerare – unde realul ºi himericul se întâlnesc; ci ca o ecuaþie
a contrariilor care permite asociaþii pur speculative: „A trãi un trai ºi cu
al morþii douã”. Aºadar, moartea este un trai în rând cu viaþa. Anonimul
are prudenþa sã arate cã moartea nu este chiar viaþa, ci un trai, adicã un
tip de experienþã. Contrariile se unesc pe un anume plan care face
posibilã ºtergerea, dacã nu atenuarea diferenþelor. Avem de a face, în
fond, cu o convenþie, o construcþie artificialã. Poate de aceea
paremiologul îndrãzneºte sã continue: „Moartea ºi viaþa sunt în puterea
limbii.” Materia lingvisticã îºi permite sã realizeze imprevizibile relee
de comunicare. Paremiologia, am constatat de mai multe ori, nu impune
modele fixe care sã ducã la uniformizarea gândirii. Ea preferã regimul
variabilului. Formele de meditaþie se verificã în contexte socio-umane,
iar acestea se aflã în permanentã curgere dinamicã. Este posibil ca
ultimele douã sentinþe citate sã gãseascã un numãr limitat de aderenþi;
dupã cum nu reuºesc sã epuizeze, prin asociere, problematica dipticului
viaþã – moarte. Paremiologul se vede nevoit sã îmbogãþeascã repertoriul
de sentinþe. Tehnicile preferate în elaborarea formelor de gândire sunt,
de regulã, asocierea ºi opoziþia: adevãr – minciunã, bine – rãu, frumos –
urât; aici viaþã – moarte (Eros – Thanatos). Aºadar: Viaþa urãºte,
moartea împacã”, Mortul multe zice, viul tace ºi face”. Prima sentinþã,
„Viaþa urãºte...” este pe gustul psihanalizei, în mãsura în care

Sã le deie la feciori
Sã le joace-n sãrbãtori.
Cine dracu le-a juca
În tãtã dumineca?

4616

Pe coastã la Sarasãu
Creºte iarbã ºi durzãu
Nu-i fatã pe placu meu,
Numa una la birãu,
ª-aceie-i cu “cengetieu”.

(Traian Slujeriu, Sarasãu,
Botiza)

4617

Frunzã verde sânzianã
Dragã mi-i lelea Ioanã
Cã-i frumoasã ca º-o doamnã
ª-oi lua-o pã la toamnã.

(Ciceu Ion Bãcãlãu, Hoteni)

4618

De-ar si mândre, de n-ar si,
Nopþile le-aº hodini,
Io de ele n-aº gândi.
Îs hireºe, f .... morþii,
Le visez pã miezu nopþii.

4619

Haida, mândrucã, sã-þi spui,
Câte blide ai pã cui: Sã nu crezi numa ce vezi.
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semnaleazã intensitatea impulsurilor psihice destinate sã-l întãreascã pe
Eros pentru a-l înfrunta pe vrãjmaºul sãu de temut, Thanatos. Întrucât
perechea viaþã – moarte (Eros – Thanatos) se dezvãluie subiectului
cognitiv pe cale pragmaticã, anonimul a gãsit de cuviinþã sã punã munca
la baza vieþii: „Cine se culcã târziu ºi doarme dimineaþa îºi scurteazã
viaþa”, „Lucrul lungeºte viaþa iar lenea o scurteazã”. Ajungem iarãºi în
domeniul moralei. 
Viaþa ca duratã reprezintã un aspect al destinului atunci când nu este
privitã ca o predictare, ca în sentinþele de tipul: „Cine vede naºtere /
Vede ºi moarte”. Potrivit unui astfel de macrotext ºi dupã cum gândesc
ºi þãranii lui Bornea omul se aseamãnã firului de iarbã. El se crede
inclus într-o ordine stabilitã. Aceasta este soarta.  Împotriva ei nu se
poate acþiona. Dar când paremiologul afirmã: „Ce-ºi face omul singur
nici dracul nu poate sã-i desfacã”  „Sau: „Omului cu stãruinþã / Toate îi
sunt cu putinþã”. Lucrurile capãtã altã întorsãturã. Înseamnã cã individul
în propria lui duratã cu îndrãznealã ºi pricepere. El nu mai crede în
soartã, în spusele ursitoarelor la fereastrã. Din acest punct de vedere se
poate vorbi de destin. Între soartã ºi destin înþelese ca duratã, ca
existenþã de viaþã integral trãitã este o difernþã de calitate survenitã din
modul în care individul îºi presteazã faptele în regie proprie. Destinul se
leagã de o prevedere, dar aceastã prevedere a lui este consecinþa unei
legi individuale, scoasã din substanþa individului, nu a unei legi cauzale,
ca în ºtiinþele fizico-chimice. Legile cauzale ale acestor ºtiinþe dau
prevederi pentru toate timpurile, fiindcã timpul de la baza lor este un
timp abstract, convenþional, din care realitatea vieþii este scoasã, pe când
legea individualã dã o prevedere legatã de o singurã unitate sufleteascã
individ sau popor. „Fiecare om sau popor cu destinul sãu”. Aºa se

gândeºte în ºtiinþa modernã, ne asigurã C. Rãdulescu – Motru. Nu ºi
anonimul, continuã la fel de îndreptãþit autorul. Acestuia îi lipseºte
capacitatea de prevedere a formelor viitoare de existenþã, întrucât
privirea lui este întoarsã spre trecut ºi spre tradiþie: „Sãtenii adevãraþi

Patu cu a mâþului.
Patru þepuºe ruginoasã
ª-o poliþã stelniþoasã.

(Tãmaº Vasile a lui Vasile din
Sârbi 28 de ani)

4620

Frunzã verde din grãdinã,
Am drãguþã ca º-o zânã.
De frumoasã-ºi pune nume,
Numa-i datã de pe lume.
De frumoasã-ºi pune preþ.
Numa-i datã dupã tãþ.
De-on an lucrã la fabricã
Da nu º-o luat giurincã,
Numa pudãr din poticã.
Când sã trece pudãru,
Îi mai hâdã ca dracu.
Când sã trece rumeneala
Îi galbenã ca ºi ceara,
Gândeºti cã o calcã boala.

4621

Mãieran cu frunza latã,
Io, mândrã, de-aº si luatã,
Sã nu fi stat rãzâmatã,
Rãzâmatã de chetoare,
ªi crãcitã din picioare.
Rãzâmatã de rãchitã
ªi de picioare crãcitã,
Foc bine te-aº si iubitã,
De-ai fi fost mai aºezatã,
Io de mult te-aº si luatã.

4622

Îi bãtrânã ºi zbârcitã,
Nu poate mânca plãcintã;
ªi cu dinþii ca la cai,
Nu poate mânca mãlai,
Câteodatã nici nu ai!

4623

Floricicã de pe rât,
Ochilor m-am bizuit
Sã-mi cate om de trãit.
Doamne, rãu m-o celuit!
Ochii ºtiu cã mi-o cãtat
Ce-o fo mai urât în sat:
Rãdãcina mãtrãgunii,
Ciufu ºi mama minunii.
O frunzucã de urzicã,
Tolceru de la horincã

Nu poþi bãga mâþa în sac, cã i sã vãd unghiile.
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sunt lipsiþi de spirit întreprinzãtor, întrucât viaþa lor este dirijatã de
conºtiinþa unei comunitãþi de origine. Nu faptul cã sunt nãscuþi în
Franþa, Germania sau România determinã pasivitatea lor, ci faptul cã
sunt nãscuþi ºi trãiesc într-un etnic sãtesc. Cu încetarea influenþei acestei
conºtiinþe de comunitate, încetatea ºi pasivitatea sãteanului, fãrã a fi
nevoie ca el sã se strãmute din Orient în Occident unde ar fi zona
activismului. Omul ia în atenþie calitatea duratei sau cum s-ar zice
„realitatea vieþii” trãite. Nu cã ar gãsi soluþii sau rãspunsuri la nivel cult,
dar se încearcã variante ale existenþei. Iatã douã tipuri de variante:
„Decât o mie de ani rãi, mai bine unul bun”. Sentinþa citatã face parte
dintr-o serie paremiologicã de mare forþã discursivã care, cu siguranþã,
ieºea puternic în evidenþã în vorbirea obiºnuitã: „Decât o sãptãmânã
vrabie, mai bine o zi ºoim”. „Decât toatã vara cioarã, mai bine o zi
ºoim”, „Decât un an nicovalã, mai bine trei zile ciocan”, „Decât slugã la
vãduvã, mai bine vizitiu la cai albi”, „Decât slugã mare mai bine stãpân
mic”. Se dezvãluie un spirit rãscolitor în aceste microtexte, refuzându-se
cu hotãrâre ordinea prestabilitã, îngheþatã. Aºezate în chip de versete ca
aici ele aspirã la un tip special de poeticitate. Exemple de asemenea
reconstituiri poetice sunt multe în corpus-ul folcloric.
Moartea este definitorie pentru personalitatea unui individ sau a unui
popor, pentru cã provoacã fricã ºi neliniºte, duce la înþelegere, împãcare,
umilinþã, înfrângere, izbândã moralã, toate acestea reductibile, în fond,
la teamã ori la curaj. Se cunosc mai multe mitologii ale morþii care
trateazã aceastã diversitate de atitudini. Cea mai semnificativã pentru
destinul omului ca fiinþã muritoare cred cã este legenda izgonirii lui

ª-un struþ de mãieran,
Fabrica de la dohan.

4624

Ieºi, nevastã, de sub pat,
C-am pus gând sã nu te bat.
C-am pus bota pe gunoi
ªi te-oi bate mai apoi.

4625

Bãrbate, cânepa-i coaptã,
Io-s beteagã de-s mai moartã.
Mi s-o pus somnu-nt-o mânã
ª-aº durni o sãptãmânã.

4626

Leliþa cu peþitorii
Tãþi o mâncat cârnãciorii
ªi slãnina jumãtate
ª-amu tatã-sãu o bate.
Mazãrea ºi piciocii
N-ai cu ce le pârgãli;
Nici oloi ºi nici unsoare,
Numa inima te doare.

(Ileana Berinde a
Crâznicului, 84 de ani,
Budeºti)

4627

Bãrbate, iar am bãut,
Mi se cade de bãtut.
Bate-mã, bãtut de lunã,
De socoþi cã n-am fo bunã.
Bate-mã bãtut de stele,
De socoþi c-am fãcut rele!

4628

Pânã be bãrbatu-n zlot,
Mie-mi catã-a be v’o opt.
Mã bãrbate, nu tot be,
Cã colduº îi rãmâne.

4629

Cu bãrbatu bãutor
Nu-s lemne la tãietor,
Fã’ v’o douã netãiete
ª-acele-s în codru verde.

Sã vie ºi binele cum vine rãul.

memoria ethnologica  nr. 18 - 19  ianuarie - iunie  2006 (An VI)1758

Foto: Colecþia P. Bilþiu, Stânã, Borºa, 1972



Adam din Rai. Prin cãderea în pãcat, varianta teologicã a problemei,
omul ºi-a pierdut nemurirea de care se bucura pânã atunci, vieþuind în
preajma Tatãlui ceresc ºi printre minunãþiile paradisului. De aici
consecinþe greu de suportat pentru toþi fiii ºi urmaºii prin preluarea
pãcatului, începând cu împãrþirea existenþei între viaþã ºi moarte,
continuând cu agonisirea trudnicã ºi sub blestem a  hranei zilnice, cu
integrarea într-o ordine prestabilitã alãturi de firul de iarbã. Dar
ideologia morþii, aºa cum se cunoaºte ºi se practicã astãzi mai peste tot,
nu se pune numai pe seama creºtinismului. Se întâlnesc aici idei mitico
– religioase din lumea largã, venite de departe, într-o sintezã
armonioasã, greu de identificat în ceea ce priveºte provenienþa lor; la
care se adaugã un fond puternic de idei pozitiviste ºi ºtiinþifice, proprii
lumii moderne. Dar oricât ar fi acestea de bine puse la punct din
perspectiva logicii ºi a experimentului matematic, tot rãmâne un mare
semn de întrebare în legãturã cu lumea „de dincolo”. Chiar dacã pare
paradoxal ºi incomod pentru unii, în contemporaneitatea noastrã, în
epoca zborurilor interplanetare ºi a internetului practica morþii îl menþine
pe om, indiferent de culturã, de grad de civilizaþie, în mitologie ºi în
credinþe religioase. Mi se pare normal sã fie aºa, pentru cã omul nu ºi-a
depãºit condiþia de fiinþã sensibilã ºi muritoare.  Cui nu-i este fricã de
moarte sau, mai curând, de veºnicia ei, dupã cuvintele unui poet astãzi
uitat? „Nu de moarte mã cutremur, ci de veºnicia ei” (Al. Vlahuþã)
Moartea este o experienþã strict personalã, individualã, chiar dacã se
însoþeºte de ritualuri care angajeazã o mare parte a grupului socio –
uman. Un savant de înaltã clasã îºi consacrã  întreaga viaþã scriind
tomuri lãudate pentru a-ºi lãmuri semenii cã moartea pune punct la
toate, cã lumea „de dincolo” este doar o autoamãgire, cã singura ºansã
datã omului rãmâne clipa de faþã. Se poate mândri cã nu s-a lãsat prins
de vorbe descoperind, în schimb, o linie de conduitã demnã pentru o
fiinþã gânditoare. Dar când îi vine sorocul ºi se aflã singur cu moartea în
faþã, pânã ºi savantul cel mai sever cu principiile cade rãpus de îndoialã.
Iar îndoiala ºtim bine, întãreºte credinþa, nu ºtiinþa. Anonimul a înþeles
bine acest moment conflictual, unic pentru luarea unei decizii, fie ºi în
ceasul al doisprezecelea: „Naºterea omului e pentru alþii, moartea e a
lui”. Comportamentul faþã de moarte cunoaºte o mare varietate de forme
îndãtinate, mai bogat în reprezentãri decât oricare dintre riturile de
trecere, fie agro – pãstoreºti (Anul Nou, Buna Vestire, Sfântul Gheorghe,
Sânziene, Sfântul Dumitru), fie consacrate ciclului familial (naºterea,
nunta). Totodatã complexul de reprezentãri funerare se dovedeºte a fi
mai rezistent în timp. Anul Nou a devenit un pretext de petrecere
zgomotoasã, singura deosebire faþã de altele obiºnuite, faþã de
onomasticã de pildã, constã în amploare ºi belºug alimentar. Formele
literare consacrate, încã prezente în ansamblul ritualic, cum ar fi
Pluguºorul, altã datã piesã de primã însemnãtate, destinatã sã deschidã
augural anul calendaristic, a devenit o figurã decorativã, pentru simpla
curiozitate a spectatorilor. Naºterea trece aproape neobservatã, fãrã
asistenþa moaºei, fãrã respectarea unui calendar îndãtinat, fãrã evocarea
ursitoarelor ca sã decidã soarta nou nãscutului; iar nunta se lasã dirijatã
de modelele venite de la oraº: muzicã, listã de bucate, cadru de
desfãºurare. Dacã mirii nu ar purta semne distinctive în vestimentaþie,

4630

Focu’ ce bãrbat am ieu,
Num-o leacã-i macabãu.
Cã l-am mânat în pãdure
ªi s-o dus fãrã sãcure
S-aducã lemne de foc,
ª-o adus un lemn de soc.
ª-aº-o zâs cã lemne nu-s,
Pãdurea-i cu vârvu-n sus.

4631

Io de când m-am mãritat
Nici o palmã nu mi-o dat.
Num-asarã mi-o dat douã,
C-am gândit c-afarã plouã.
M-o lozit în fundu tinzii
De era sã-mi sarã dinþii.

M-o bãtut cu cleºtele,
ªi mã usc ca peºtele.

(Avram Mãrie a lui Ion, 60
de ani, Vãleni)

4632

Viºovan Mãrie a lui Ion, 20
de ani se laudã cã i-au fãcut
o strigãturã:

Câte cioante-s înt-un ied,
Tãte-s la mândra pã piept.
Câte cioante-s intr-un miel,
Tãte-s la mândra în pãr!

Mâþa blândã, zgârie rãu.
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nunta nu s-ar deosebi de un ospãþ oarecare, îmbelºugat ºi mai prelungit.
Spre deosebire de celelalte rituri de trecere, chiar faþã de nuntã, moartea
se distinge prin grandoarea montãrii ansamblurilor ºi diversitatea
actorilor, oameni, figuri mitologice, fiinþe „de dincoace” ºi „de dincolo”,
uniþi cu toþii într-un spaþiu continuu, începând cu Zorile, urmând 
cu morþii ºi cu viii, cu sfinþi ocrotitori ºi animale fantastice. Cele douã
categorii corespondente de limbaj, gestual ºi verbalizat în forme
sensibile ºi poetice se distribuie într-un repertoriu larg de secvenþe
ritualice dictate de itinerariul accidentat ce urmeazã sã-l strãbatã singur
ºi întristat „dalbul de pribeag”. Semnele prevestitoare aduceau atmosfera
apãsãtoare specificã momentului funerar. Erau visurile sumbre ale celui
predestinat, pe care le împãrtãºea celor din apropiere în chip de vestire,
erau vedeniile fantasmatice ale împricinatului cãruia îi apãreau pãsãri ºi
vietãþi de curte cu înfãþiºãri bizare: veneau mesageri de departe care se
arãtau prin sat pentru a se înþelege cã unul dintre membrii comunitãþii a
fost ales sã se despartã de viaþã. Poate fi o pasãre care sã îndeplineascã
un asemenea rol cu semnificaþii funeste. Paremiologul consemneazã ºi el
ca o confirmare apariþia mesagerului venit sã provoace mare neliniºte:
„Corbul niciodatã nu aduce veste bunã”. Nu încape nici o îndoialã cã
moartea se aflã prin apropiere. Ea se ºi anunþã prin secvenþa literarã:
„Strigã moartea la fereastrã”. Individul nu mai are scãpare iar
paremiologul poate sã spunã: „A bãut zeamã de clopot”. Moartea vine
pe neaºteptate, indiferent de condiþia sãnãtãþii omului, pentru a dovedi
cã viaþa nu i se poate opune.  Întrecerea între puteri este cunoscutã în
folclor, între viaþã ºi moarte, între Anul Nou ºi Anul Vechi, între Sora
Soarelui ºi Sora Boarelui. Aºadar: „Omu-i cu moartea dupã cap”,
„Numai moartea-i fãrã leac”, nu poate fi opritã sau  înlãturatã. Clopotul
ºi Zorile intrã în rol; ca moartea sã fie vestitã pe ambele tãrâmuri, sã afle
ºi viii ºi morþii; ca timpul sã se opreascã în loc pentru pregãtirea ºi
conducerea decedatului pâna la groapã, dupã un complicat ritual pãgâno
– creºtin, cu multe forme simbolice, care faciliteazã desprinderea misticã
a  „dalbului de pribeag” de societatea celor vii, ºi integrarea în noua
familie de pe celãlalt tãrâm.
În linii mari, aceasta este practica morþii, pusã în act ºi în grade diferite,
atât de cãtre defunct, cât ºi de membrii comunitãþii, în mod principal,
apropiaþii, familia. Întregul ansamblu de rituri ºi de forme simbolico –
literare este construit dupã o sintaxã perfect coerentã, astfel cã lectura
lor dã impresia unei veritabile cãrþi a morþii, de tipul celor cunoscute
deja, egipteanã ºi tibetanã. Doi etnologi au reconstituit recent pe bazã de
documente, de teren ºi de arhivã o asemenea carte româneascã a morþii
punând în ordine ºi în paginã momentele mai importante ale
complexului ritualic, aºa cum se cunoaºte din practica tradiþiei clasice.
Fenomenologia morþii include un bogat repertoriu de texte poetice, de
mare vechime ºi valoare artisticã. Cântecul bradului, Zorile, Strigã
moartea la fereastrã. Unele dintre ele circulã independent, sunt incluse în
colecþii folclorice ºi se comportã asemenea textelor propriu-zis literare.
Prin natura lor etnografico – imagisticã ºi mitologicã textele amintite
aparþin, pe de o parte, practicii morþii, pe de altã parte ideologiei morþii
Mioriþa lipseºte, s-ar putea spune, nemotivat, din colecþiile de literaturã
funerarã, deºi acolo este vorba de un caz, etnografic vorbind, de moarte,

4633

De când umblã fetele
Cu ºurþã ca doamnele
Nu sã coc mãlaiele.

(Viºovan Anuþa a Pintii, 36
de ani, Breb)

4634

Frundzã verde de rãchitã,
Pot sta de crâjmã liptitã,
Nu mã cheamã la horincã
Dacã-s oarbã ºi gujghitã.
Pânã eram tinere
Tãþi cu gegetu-mi fãce:
Hai, Ileanã, ºi mai be,
Horincuþã cât îi vre.

(Ileana Berinde a Crâznicului,
Budeºti, 84 de ani)

4635

Mãi bãdiþã, du-te-n draci,
Tãt fete de gazde tragi.
Trage ºi tu mãi sãrace,
Cã eºti mândru ºi ºtii multe,
ª-ai cosi ºi n-ai pe unde.
Nu þi-ai cosi pe cojoc
Nici pe pana de la clop.
Nu ti-ai cosi pe pieptar
Grãdinile nu þi-s mari. Tãciunele stins te arde mai rãu.
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fie ea ºi violentã, cu semne prevestitoare ºi reguli de înhumare. Singura
explicaþie ar fi cã Mioriþa aderã în mod expres în direcþia ideologiei
morþii oferind elemente pentru abordarea metafizicã a problemei. În
acest sens partea etnograficã, din pãcate reinventatã de folcloriºtii prea
zeloºi, în fond a fost puternic restrânsã. Nu mai puþin interesant se aratã
aspectul ambivalent al ideologiei 
morþii: pe de o parte se distinge un aspect de esenþã tragicã, pe de alta  
una festivistã ºi chiar estetizantã: se plânge „frumos” la mort (ºi cu
durere), alaiul spre groapã are înfãþiºare solemnã ºi gravã ca de
sãrbãtoare; peste tot se aºeazã flori ºi podoabe, defunctul este aºteptat
„dincolo” cu fãclii aprinse ºi cu mese întinse. Dar acestora nu le lipseºte
posibilitatea unei lecturi întoarse, astfel cã rãmâne deschisã semnificaþia
funerarã a imaginarului sub aparenþa scenariilor amãgitoare. Estetizarea
este ºi o formã a ideologiei, rolul ei fiind acela de a atenua prin artificii
naive ori ingenioase, intensitatea emoþionalã a tragicului, ceea ce în
Mioriþa se realizeazã în chip desãvârºit prin alegoria moartea – nuntã.
Paremiologia prin excelenþã esenþializeazã în câteva sentinþe succinte
ideologia folcloricã faþã de moarte, nu în forme sensibile ca Mioriþa,  ci
ca judecatã lucidã ºi severã. Ea este în consens cu fondul de date al
ansamblului ritualistic funebru, fãrã a prelua ºi tensiunea emoþionalã.
Dacã se spune: „Cât de rãu sã trãiascã omul, tot nu se îndurã sã moarã”,
se recunoaºte un adevãr general acceptat de toatã lumea. Doar în situaþii
extreme moartea este acceptatã în paremiologie: „Decât o mie de ani rãi,
mai bine unul bun”, însã aici problema se pune în alþi termeni.
Microtextul: „Râde ºi leagã / Plânge ºi desleagã” (cu variante în spirit
noutestamentar, „Vremea e a râde / Vremea e a plânge”, „Vremea râde /
Vremea plânge”) confirmã unele secvenþe vii ºi dramatice din practica
morþii, dar în spirit paremiologic, adicã lucid ºi cu prudenþã.
În alt loc se consemneazã atotputernicia morþii: ”Moartea nu mai are
moarte cât o fi pãmântul”. În aceiaºi termeni de adâncã meditaþie ºi de
cutremurare gândeºte ºi poetul Cezar Ivãnescu: „De te-aº prinde vie,

N-ai permite arãtoare
Numa cizmele-n picioare.

(Bârlea Gheorghe, Cãlineºti)

4636

Asta-i lelea lelelor,
Þesãtoarea pânzelor.
Þese-un cot ºi suie-n pod,
Þese-un lat ºi suie-n pat.
Lelea ce d’îngã Sãpânþã
Face tocanã-n bãrbânþã.

4637

Leliþã cu buza groasã,
ªterge-le, cã þi-s bãloasã;
Sãrutat-te-aº ºi mi-i groazã.

4638

Iasta lele nu-i de-aici
Cã dã orzu pe verigi
ªi sãcara pe inele
ªi vine la joc cu ele.

4639

ªede mândra jos ºi zdiarã
Dacã nu ºti pune tiarã.
ªede mândra jos ºi plânge
Dacã nu sã ºti încinge.

4640

La casa cu ºtergãtori
Dracu vede peþitori.
La casa cu lepedeauã
Sunt peþitori câte nouã.

4641

Fetele pânã ce-s fete
Nu beu pãlincuþã verde.
Apoi dacã se mãritã
O beu verde ºi-ndulcitã.

4642

Trecut-am io p-ângã iad
ª-am vãzut un spânzurat.
ªi m-am pus º-am întrebat
Pentru ce l-au spânzurat:
C-o lãsat nevasta-n pat
ªi s-o dus la alta-n sat.De unde nu-i foc, nu iese fum.
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moarte”, „Nici o moarte, nu-i ca moartea”. În acest punct sensibil
individul riscã sã-ºi piardã cumpãtul, de aceea paremiologia vine cu
sfaturi întãritoare ºi la momentul oportun: „Cine se teme de moarte, ºi-a
pierdut viaþa”. Fricosul face ca viaþa sã se întoarcã în contrariul ei. Un
alt microtext pare ºocant prin nota de agresivitate pe care ºi-o asumã:
„Numai proºtii se tem de moarte”. Nu este vizat cel din „Prostul râde ºi
când nu e de râs”, ci nerecunoscãtorul, individul care  neglijeazã ceea ce
s-ar putea numi „pregãtirea pentru moarte”. Strãbat aici ecouri mioritice
ca în „Vai de moarte fãrã râs / ªi de nuntã fãrã plâns”. Eros ºi Thanatos
ocupã iarãºi, în gândire, poziþii de bunã vecinãtate, Acel „Vai” nu
dramatizeazã relitatea traiului, într-o variantã ori alta, cu situaþia precarã
a acelui individ surprins pe nepregãtite, fie de cãtre Eros, fie de
Thanatos. Dacã aceºtea îºi schimbã rolurile sub pulsiunea râsului /
plânsului, înseamnã cã fiecare a cãpãtat un element de blândeþe ºi de
accesibilitate. „Nu e dracul chiar atât de negru”.

4643

Batã-te, mândrã, hoheru,
Cã þ-ai bãtut cenuºeru,
ªi mãlaiu de sãmânþã
ª-ai rãmas de pocãinþã.
ªi mãlaiu de mâncat,
ª-ai rãmas de râs în sat.

4644

ª-o bãut mândra mãlaiu,
C-o gândit cã vede raiu.
Mãlaiu ºi l-o bãut,
Da raiu nu l-o vãzut.

4645

Însura-m-aº, însura,
Nu ºtiu de unde-aº lua.
Aº lua de-aici din sat,
N-ar vini cã-s blãstãmat.
M-aº duce pã sate-n jos,
N-ar vini cã nu-s frumos.

4646

Ce eºti lele-aºe buzatã
O’ te-o-mpuns vaca-n poiatã?
Nicio vacã nu m-o-mpuns,
Cã-s buzatã de când-us.

4647

Leliþã cu nas turtit,
ª-asarã þ-ai spart un blid.

4648

Haideþi, fete, la Cãlina,
La joc nu vã strângã nime.
Sunteþi multe ca iarba,
ªi bãtrâne ca mama.

4649

Hei, sãraca leliþa,
Ie fãrinã-n ºtergãtoare
ªi mere la vrãjitoare
Vrãjitoarea sã-i vrãjea’
De s-a mãrita o’ ba!

4650

Cizme am bugãt de bune,
Numa talpã de le-oi pune, La omu sãrac, nici boii nu trag.
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